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ቃል ዓመተ ዝኽሪ ሓው ነፍስሄር 

ኣብርሃም ገብረጊዮርጊስ (MIT) 

 

``ንኻልኦት ብጽቡቕ ተግባር ዝትንክፍ ህይወት ንዘለዓለም ይነብር!`` 

 

********* 

``ሓቀይና ደስታ. . . ብርእሰ-ርውየት ኣይኮነን ዝርከብ፣ እንታይ ደኣ፡ ብተኣማንነት ን ብቑዕ 
ዕላማ`ዩ። ክሳብቲ ሰፊሕ ሓፋሽ  ብናይ ሓላፍነት ስምዒት ንናይ ሓድሕድ ድሕነት ዝምላእ፡ 
ማሕበራዊ ፍትሒ  ፈጺሙ ኪርከብ ኣይከኣልን`ዩ።``  (True happiness... is not attained through 

self-gratification, but through fidelity to a worthy purpose. Until the great mass of the people 

shall be filled with the sense of responsibility for each other's welfare, social justice can never 

be attained. Helen Keller)  

 

ዑቕባይ ገብረመድህን 

መስከረም (September) 12፡ 2015 

ሓው ኣብርሃም MIT ብኣካል ካብ ዝፍለየና እነሆ ዓመትን ክልተ መዓልትን ጌሩ። 
ብመንፈስ  ወትሩ  ምሳና ስለ  ዘሎን  ስለ  እነልዕሎን  ግን  ዓመት  ከም  ትማሊ ኾይና  ትስመዓካ።  
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ሓው ኣብርሃም MIT መንፈሱ ኣብ ዙርያና ከም ዘሎ መጠን ክዛረበና እንተ ዝኽእል፡ 
ድሕሪ ናይ ኣቦይ ቀሺ ኣርኣያን፡  ኣቦይ ቀሺ  ኣታናቲዩስን፡ ኣባ መንግስቴን፡ መሪጌታ እስክንድርን  
መንፈሳዊ ቃል፡ ርግጸይና እየ ካልእ ውዳሴታት ኣየድልን ምበለና፤ ንሕና`ውን፡ እታ ህይወትካ 
ብምልእታ ላህመት ትንበር`ምበር፡ ጩራ ንውሓታ ኣዚያ ስለ ዝሓጸረትና እቲ ዝጐደለና ክንዝክር 
ግድን`ዩ ምበልናዮ። 

ብዛዕባ ሓቀይና ባህሪ ኣብርሃም MIT ዘለኒ ልዑል ኣኽብሮት ቃል ክህብ  ንዝተዋህበኒ 
ዕድል ንስድራ ቤት ልባዊ ምስጋናይ ከቐድም እፈቱ። ንዝህቦ ቃል ብግቡእ ንምርዳእ ኣቐዲምና 
ከነስተውዕሎ ዝግባእ ኣገዳሲ ነጥቢ ክጠቅስ እደሊ። ህይወት ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ከም 
ዘየቋርጽ ዛራዪ ማይ ወይ ውሒዝ ተንቃሳቓሲ (dynamic) ከም ምዃኑ መጠን፡ ባህርያት ደቅሰብ 
እውን ብኸምኡ ዝግዛእ ክነሱ፡ ኣብ ልዕሊ ሰባት  እነዘውትሮ ኣብ ሓደ ህሞት ዝተራእየ ጠባይ ከም 
ዘይቅየር ዝእምት ፍጹማዊ ኣገላልጻ ጌጋ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ብፍላይ ከም ኣብርሃም MIT 
ብሰብኣዊ ምሉእነት ዝልለ፡ ንውሽጣዊ ዕምቈት ወድሰብ ብግቡእ ኪገልጽ ዝኽእል ብቑዕ ቋንቋ 
የለን ክብል እደፍር። ስለዚ፡ ነዚ ባህሪያዊ ድሩትነት ኣብ ግምት ብምእታው ዝህቦ ቃል ፍጹም ከም 
ዘይኮነ ክትርድኡ የማሕጽን። ከምኡ`ውን፡ ዋላኳ ምስ ኣብርሃም MIT ናይ 42 ዓመታት ኣብ 
ቃልሲ ዝተመስረተ ሕውነት እንተ ጸንሓና፡ ካብ እመት ስድሪ ኣላታ ከም ዝበሃል፡ ልዕለይ ንሓው 
ኣብርሃም ብምሉእነቱ ክዛረቡሉ ዝኽእሉ እቶም ኣብነቱ እናተኸተሉ ዝዓበዩ ኣሕዋቱን ኣሓቱን፣ 
ብኣካልን ብመንፈስን ዝተወሃሃደቶ ና ኪዳን ብጸይቱ ዓዘዘት፣ ከም ተኽሊ ወይኒ ኰስኲሱ፡ ልቦና 
ህይወት እናቕሰመ ኣሓንቂቑ ዘዕበዮም ፍቑራት ደቆም ዓንዶምን፡ ሰመረን፡ ዛይድን ምዃኖም 
ርዱእ እመስልኒ። ኣነ ዘቕርቦ ድሕሪ ናታቶም ክስራዕ ግድን። 

ቭላድሚር  ናቦኮቭ  ዝተባህለ ፍሉጥ ሩሲያዊ ደራሲ - `` እታ ዓራት ቈልዓ ኣብ ልዕሊ`ቲ 
መወዳእታ ዘይብሉ ደልሃመታዊ ዕምቈት  ሰለል ትብል፣  እንዶ  ከም ዝነግረና ኸኣ፡ ህላዌና ያኢ 
ሓጺር  ነቓዕ ጩራ ብርሃን ኣብ መንጎ ክልተ ናይ ዘለዓለምነት ጸልማት`ዩ፡``  ( “The cradle rocks 

above an abyss, and common sense tells us that our existence is but a brief crack of light 

between two eternities of darkness.” Vladimir Nabokov) ይብል። ኣብዛ ኣብ መንጎ ቅድሚ 
ምውላድናን ድሕሪ ሙማትናን ዘሎ ዘለዓለማውነት ዝተቐርቀረት፡ ከም ሓዊ-ለይቶ (Fire-fly) 
ብልጭ ኢላ ትጠፍእ ምድራዊት ጩራ ህይወትና፡ ወድሰብ ዝሓስብን ዝምርምርን ኣእምሮ 
ተዓዲሉ ክነሱ፡ ንዘለዓለም ከም ዚነብር፡ ብስስዐ ስልጣንን ሃብትን ተገዚኡ፡ ሓያላት እንስሳ ዘገዳም 
እኳ ዘይፍጽሙዎ ጭካኔ፡ ንወገኑ ብኣማኢት ኣሽሓት ንጹህ ህይወት ዘጥፍእ ንበይኑ ፍሉይ ፍጥረት 
ምዃኑ ክትግንዘብ ከለኻ፡ ካብ ኩሉ ፍጥረታት ብሉጽ`ዩ ዘብሎ ረቛሒታት ንምርድኡ ይጽግመካ። 

ከምቲ ራልፍ ዋልዶ አመርሶን - ``እቲ ንውሓት ህይወት ኣይኮነን፣ እንታይ ድኣ፡ እቲ 
ዕምቈት ህይወት`ዩ`` (It is not length of life, but depth of life. 

Emerson Ralph Waldo) ዝበሎ፡ ሓው ኣብርሃም MIT ነቲ ካብ ቍጽጽር ሰብ ንላዕሊ ዝኾነ 
ንውሓት ዕድመ ሚዛን ከይሃበ፡ ንጸጋ ዕምቈት ህይወቱ ካብ ንጕሆ ዕድመኡ ጀሚሩ ብወጀሃላይ  
ኣይረኣያን፤  ኣብ ነፍስ ጕዕዞ  ህይወቱ ሃጓፍ ኣይገደፈን። ከም ውሉድ - ምእዙዝ፣ ከም ዓቢ ሓው  
ኣብነታዊ፣ ከም ተመሃራይ ናይ ብሉጻት ብሉጽ፣ ከም ኣቦ ስድራ ፈቃር፣ ከም ዓርኪ ሓቀይናን 
እሙንን፡ ብኹሉ ሰብኣዊ መለክዒታት ኣብነታዊ ሓው ኢዩ  ኔሩ።  እዚ ኣብቲ ዕለተ ፈነወኡ 
ብሓጺር ዝርዝር ተጠቒሱ ኔሩ ኢዩ።  
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 ሎሚ ከተኵረሉ ዝደለኹ ብፍላይ ኣብቲ ብመትከላውነቱን ክብሪ ምሁርን (intellectual 
integrity) ዝልለ ባህሪያት ኣብርሃም MIT ኢዩ። ከምዚ ክብል ከለኹ ግን፡ ምስቲ ኣቐዲመ 
ዝጠቐስኩዎ ጠባያቱ ዝተወሃሃደ ድኣ`ምበር ንበይኑ ተነጺሉ ኪረአ ዚከኣል ኣይኮነን።  

ሓደ መሬት ብገፊሕ ወሓዚ ማይ ተመቒሉ ዘይራኸብ ኪኸውን ከሎ፡ ነቲ ብሰንጣቒ ውሒዝ 
ኣብ ክልተ ዝተመቕለ መሬትን ህዝብን ዘራኽብ ግዜያዊ ጥቕሚ ንምኽዕባት ብሃታሃታን 
ወጀሃላይን ተሰሪሑ ኣብ ሓጺር ግዜ ሃዶሽ ኢሉ ብምፍራስ፡ ንድሕነት ህዝቢ ዘደንግት ዘይኮነ፡ 
ንዘመናት ዘገልግል ብጹንዕ ሓጺን-ዓረ ዝተሰረሐ ድንድል የድልዮ። በዚ ኣጠማምታ ኸኣ፡  ህዝቢ 
ኤርትራ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ መንግስትን ዘራኽብ፡ ብብሕታዊ ጥቕምን ህርፋን ስልጣንን 
ዝግዛእ ዘይኮነ፡ ኣብ መትከል ዝረገጸ፡ ንደረት ስልጣን መንግስቲ ዝቈጻጸር፡ ንብርሃን ናይ ምግባእን፡ 
ናይ ምግላጽን  ሽግ ሓርነት ተኲሩ ዝሕሉ፡ ስርዓተ ትምህርቲ ሓርነት ኣብ ምስፋሕ ወሳኒ ተራ 
ዝጻወት፡ ንግዝኣተ ሕግን ፍትሕን፡ ንማዕርነታዊ ምምቕራሕ ዕድላት ምዕባለን ዝጣበቕ፡ ራኢ 
ምዕባለ ሃገር ዘነጽርን ዝትልምን፡ ንህዝቡ ኣብ ምግልጋል ብንጽህናን ምሉእነትን ግብሩ ዝልለ 
ጽኑዕ ድንድል ምሁር ኣካል ካብ ማንም ግዜ ሎሚ ብህጹጽ የድልዮ ኣሎ። እታ ኢንተግሪቲ  
ትብል  ቃል ትርጉማ ኣብ ትግርኛ ከም ቅንዕና - ንጽህና - ምሉእነት - ፍጹምነት - ዝብሉ ንኽብሪ 
ሓቀይና ምሁር ዝገልጹ  ዓመቝቲ  ረቓሒታት ዝሓቘፈት፡ ካብ ኣነነትን ርእሰ-ፍትወትን ናጻ ዝኾነ 
ውፉይነት ትሓትት፡ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ምሁራን ኤርትራውያን ኣብ ጽልግልግ እትርከብ ዓባይ 
ቃል ኢያ።  ስለዚ ኸኣ`ዩ ናይ ኣብርሃም MIT  ምሉእነት ምሁር (intellectual integrity) 
ኣብዚ ከም ኣብነት ምጥቓሱ ኣዚዩ ኣገዳሲ ዝገብሮ። ኣብርሃም MIT ብናይ ክብሪ ምሁርን፡ 
ንጽህናን፡ ምሉእነትን ንምልላዩ ዝሕግዙና ባህሪያቱ ኣብ ግብሪ ብኸመይ ነለልዮም? እዞም 
መለለዪኡ ባህሪያት ንሓድሕዶም ዝጸላለዉን ዝተወሃሃዱም ምዃኖም`ውን ንምግንዛብ 
ኣየጸግምን። 

 ትሕትና፡- ንኹሉ ብኣኽብሮት ዝመላለስ፡ ኣብ ልዕሊ ሰባት ልዕልና ዘየርኢ፣ 

 ካብ  ኪዛረብ ጽን ኢሉ ክሰምዕ ዝመርጽ -እቲ ፍልጠት ኣብ ምስማዕ`ምበር ኣብ ምዝራብ 
ከም ዘይርከብ ዘስተውዓለ ብልሂ`ዩ ኔሩ።ላኦ ትዙ/ Lao Tzu ዝተባህለ ቺናዊ ኣስታት 
ቅድሚ 2500 ዓመታት ንልቦናዊ መምርሒ ህይወት ኣብ ዝሓደጎ ጽሑፍ -``እቶም ዝፈልጡ 
ኣይዛረቡን፣ እቶም ዝዛረቡ ኣይፈልጡን።``(Those who know do not speak; those 
who speak do not know) (#56) ዝብል ብሂል ምስ ናይ ኣብርሃም MIT ባህሪ 
ዝኽይድ ኢዩ ኔሩ ክብል እደፍር። ምስ ዓሚቝ ፍልጠቱ እፈልጥ`የ ዝብል ባህሪ ስለ 
ዘይነበሮ። 

 ዓቃል- ከምቲ ሀለን ከለር ``ዝለዓለ ውጽኢት ትምህርቲ ምጽውዋር`ዩ`` (The highest result 

of education is tolerance. Hellen Keller) ዝበለቶ ምስቲ ጽን ኢልካ ናይ ምስማዕ ዓቕሙ 
ዝኸይድ ዓቃል ጠባይ ኔሩዎ፣ ዓው ኢሉ ክዛረብ ወይ ብነድሪ ኪከራኸር ተሰሚዑ 
ኣይፈልጥን።  ኣሽንኳይ ንዘረባ ክህወኽ፡ ሳሕቲ ርእይቶኡ ብሓጺር ካብ ምልጋስ ሓሊፉ 
ጠዊቕካ ከተዛርቦኳ ኣይቅለስን ኔሩ። 
 

 ብዛዕባ ነፍሱ ክዛረብ ዘይፈቱ ትሑት፡ ንኻልኦት ከልዕል ዘይደሊ ጥን ቁቕ ምንባሩ፣ 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/helenkelle133850.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/helenkelle133850.html
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 ቅንዕና - ቃሉን ግብሩን ብቕንዕና ዝልለ ምንባሩ፣ 

 መርማርን መጐታውን ኣትሓሳስባ (logical and critical thinking) -ዝመልኽ ሓው 
ምንባሩ፣ እዚ ምናልባት ዝዓመቘ ዓውዲ ፍልጠቱ ሕሳብ (mathematics) ብምንባሩ 
ጽኑዕ መሰረት ኮይኑዎ ይኽእል። ጥማዓዊ ኣፍልጦ ዘይቅበል፡ ንዝኾነ ነገር ብዕምቈት 
ንምርዳእ ከይሰልከየ ሰፊሕ መጽናዕታዊ ዳህሳስ የካይድ ምንባሩ ዝሰነዶ ጽሑፋት 
ምስክር`ዩ። 

 ሰፊሕ ናይ ምንባብ ልምዲ - ኣነ ካብ ዝፈልጦም ኣሕዋትን ኣሓትን ኤርትራውያን፡ 
ኣብርሃም MIT ዝለዓለ ናይ ምንባብ ልምዲ ኔሩዎ ክብል እደፍር።  ኣብርሃም MIT 
ንኻልኦት ንንባብ ምትብባዕን ዝነበቦ ጽቡቕ ዝብሎ መጻሕፍቲ ምክፋልን ሰናይ 
ልምዲ`ውን ኔሩዎ፤ እዚ ኸኣ ንበይንኻ ፍልጠት ምድላብ ፍረ ከም ዘይብሉ ስለ ዝተገንዘበ 
ኢዩ ኪኸውን ዝኽእል። ንቘልዑት ዝህቦ ህያብ ኣብ ክንዲ`ቲ ልሙድ መጻወቲ፡ መጻሕፍቲ 
ምንባሩ ስድራ ቤት ይዛረቡሉ ኢዮም። ክሳብ ክንደይ ኣብ ትምህርቲ ዘይሃስስ ፍቕሪ ከም 
ዝነበሮ ኸኣ የረድኣና። 

 ጌጋኻ ናይ ምቕባል ዓቕሚ - ኣብዚ`ውን፡ ምስዚ ዝተዘርዘረ ባህሪያቱ ዝዛመድ ጌጋኻ ናይ 
ምቕባልን ምእራምን ሓያል ጐድኒ ኔሩዎ`ዩ። ብኣብነት ኪጥቀስ ዝኽእል፡ ኤናስኣ ኣካል 
ህግ ኪኸውን ድሕሪ ምውሳኑ፡ ኣብ ዓመቱ  ምስ ኮነነ፡ ጌጋ ከም ዝተፈጸመ ገምጋም ድሕሪ 
ምግባር፡ ጥምረ ተመክሮ ብዝብል ኣርእስቲ መኣረምታ ኣብ ምድላው ወሳኒ ተራ ከም 
ዝነበሮ መኻፍልቲ ብጾቱ ዝምስክሩዎ ጉዳይ`ዩ። ህግ ኣብ ህይወት ተጋዳላይን ድሕነት 
ህዝብን ዝለዓለ ሓላፍነት ዝስከም እኳ እንተ ነበረ፡ ናይ ንኡስ ይኹን ዓቢ ዝፍጽሞ ጌጋ  
ተጋጊና ናይ ምባልን ነቐፌታ ናይ ምቕባልን ባህሊ ፍጹም ኣይነበሮን። መሪሕነት ህግ 
ንግሉጽነትን ተሓታትነትን ጓናን ፍጹም ተኣፋፍን ምንባሩ ታሪኹ ዝምስክሮ ጭብጢ 
ኢዩ። እቲ ዝቐረበ ጥምረ ተሞክሮ ንመሪሕነት ህግ ኣብነት ኪኸውን ምተገብኤ። 
ብትምክሕቲ ዝዓወረ፡ ብስስዐ ዕሩቕ ስልጣን ዝተበከለ፡ ንደሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ባዕዲ ስለ 
ዝነበረ ግን እነሆ እዚ ንርእዮ ዘለና ሳዕቤን ኣውሪዱ። ኣብርሃም MIT ጌጋኡ ናይ ምቕባል 
ዓቕሙ ዚያዳ ዝረአ ግን ኣብቲ ኣብ ዝተፈላለየ ጽሑፋቱ ዝቐርበሉ ዝነበረ ነቐፌታት 
ብዝህቦ ዝነበረ ምቕሉል ናይ ምቕባል መልስታቱ ኢዩ። ናይ ግድን፡ እቲ ዝወሃብ 
ነቐፌታት ኩሉ ሃናጺ ከይኸውን ይኽእል`ዩ። ኣብታ ቀዳመይቲ መልሲ ምቕሉል 
ተቐባልነት ምስ እተርኢ ግን፡ ብውሑዱ ግዜኻ ኣብ ዘየድሊ ክርክር ካብ ምእታው ስለ 
ዘድሕነካን ኣብ እትብሎ ተኣማንነት ስለ ዘሕድረልካን ጥቕሙ ዓቢ`ዩ ክብል እኽእል። 
ስለዚ፡ ጌጋኻ ብኽፉት ኣእምሮ ምቕባል ኣብርሃም MIT ብግብራዊ ኣብነት ዘረጋገጾ ሓይሊ 
ድኣ`ምበር ድኻም ስለ ዘይኮነ ከነማዕብሎ ዝግባኣና ምዕሩግ ጠባይ ኢዩ። 

 ዘይዕጸፍ መትከል - መትከል ክበሃል ከሎ፡ ከምቲ ብጠቓሚነት (expediency) ፡ ብንዓይ 
ይጥዓመኒ ዝልለ ዘይኮነ፡ ምስ ግዜን ኩነታትን ባህሪኡ ዘይቅየርን፡ ንምሉእነት ደቅሰባት 
ወሳኒ ተራ ዘሎዎ ከም - ፍትሒ፣ ሓርነት፣ ሓቅነት፣ ንጽህና. . .ወ.ዘ.ተ. ከም ኣብነት 
ምጥቃስ ይከኣል። እዞም ብመትከል ዝልለዩ ትርጉም ህይወት፡ ብጸቢብ ረብሓ ኪርገጹ 
ከለዉ ኣብ ሰላምን ርግኣትን ሕብረተሰብ ዝፍጠር ጸልማት ንምርዳእ፡ ኩነታት ህዝቢ 
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ኤርትራ ብትዅረት ምዕዛብ እኹል ምስክር ኢዩ። ኣብርሃም ኣብዞም ዝተጠቕሱ ጽኑዕ 
መትከላዊ እምነት ከም ዝነበሮ ኸኣ ተግባሩ ይምስክረሉ። 

ኣብ መትከል  ካብ ዘማእከሉ ሓድጊ ጽሑፋት ኣብርሃም ብሓጺር፡- 

ሓው ኣብርሃም MIT ብፍላይ ካብ 2001 ጀሚሩ ብቐጻሊ ብዝተፈላለዩ ኣርእስታት፡ ብፍላይ ግን 
ኣብ ግዝኣተ ሕግን ቅዋምን ኣተኲሩ፡ ምስ ምሉእ መወከሲታቱ ጽዑቕ መጽናዕቲ ብምክያድ 
ብዙሕ መሃርን መወከሲ ኪኸውን ዝግብኦ ጽሑፋት ኣበርኪቱ`ዩ፡- ጽሑፋት ኣብርሃም ኣብ The 

Eritrean Mereb ብሎግ ክትረኽቡዎ ትኽእሉ። 

1. ኣብ ፍጻሜ ፎርቶ ጥሪ 21፡ 2013፡- ብዛዕባ ዝተኻየደ ፈተነ ንለውጢ፡ - ``መን`ዩ ኣበጊሱዎ 
ንጹር ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ፡ እቲ እሱራት ይፈትሑ፣ ቅዋም ይተግበር ዝብል 
መልእኽታት ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕብርን፡ ኣህጉራዊ ድጋፍ ዘርክብን ብምዃኑ 
ኪድገፍ ይግባእ`` ክብል ጽሒፉ። 

2. ብዛዕባ ናይ ምግላጽ ሓርነት (Freedom of Expression)፡- ታሪኻዊ ኣመጻጽኣኡ 
መወክሲታት እናጠቐሰ ብሰፊሕ ጽሒፉ`ዩ። ናይ ምግላጽ ሓርነት ብዘይካኡ ደሞክራሲ 
ኪህሉ ዘይኽእል ሕመረት ሓርነታት ምዃኑ፣ ናይ ምግላጽ ሓርነት ኣብ ምግላጽ ቅኑዕ 
ርእይቶ ጥራይ ዝተደረተ ከም ዘይኮነን፣ ማለት ብሓጺር ዘነጽር -``ንእትብሎ እጸልኦን 
እነጽጎን እየ፣ ንናይ ምግላጹ መሰልካ ግን ክሳብ ሞት ክከካኸለሉ እየ`` ዝብል ጥቕሲ 
ይርከቦ። 

3. ብዛዕባ ቅዋማዊ ደረታት መንግስቲ (Constitutional limitation of government)፡- 
ጽሑፉ ኣብዚ ``ቅዋማዊ  ደረታት ኣብቲ ብወከልቲ ህዝቢ ዝተደንገገ ስልጣን ሕጊ 
ዝትመስረተ ኮይኑ፡ ልዕሊ ዝኾነ ናይ ውልቀሰብን ጕጅለን  ስልጣን ከም ዝኾነ`` ዝገልጽ 
ጥቕሲ ዝተመርኰሰ ምዃኑ ምስ ታሪኽ ኣተሓሒዙ ይገልጽ። 

4. ዝጸደቐ ቅዋም (Ratified Constitution)፡- ምስ ዝህሉዎ ጉድለታት፡ ንኹሉ ኣታዓራቒ 
ራቛሒ ኪኸውን ከም ዝኽእል ኣስፊሑ ጽሒፉ። ተቓወምቲ ውድባት ኣብ ልዕሊ ብህዝቢ 
ዝጸደቐ ቅዋም  ካልእ ቅዋም ክጽሕፋ ምስ ዝፍትና ካብ ስርዓት ህግደፍ ዘይፍለያ ጨቈንቲ 
ጥራይ ክኾነ ከም ዝኽእላ ኣጠንቂቑ። ኣብርሃም ኣባል ኮሚሽን ቅዋም ኣይንበር`ምበር፡ 
ንዝጸደቐ ቅዋም ምትግባሩ እንኮ ኣታዓራቒ ፍታሕ`ዩ ኢሉ ክከራኸር ከሎ፡ ኣብ ኣታዓራቒ 
መትከል ኣሚኑ ንድሕነት ኤርትራ ኣዕዚዙ ስለ ዝጠመተ ኢዩ ኔሩ። ብኣንጻሩ፡ እቶም ካብ 
ወጻኢ ኣባላት ቅዋም ኮይኖም ኪሰርሑ ልዑል ታሪኻዊ ሃገራዊ ክብሪ ዝተዋህቡ 
ኤርትራውያን፡ ብምንታይ መለክዒታት ከም ዝተመረጹ ኣይፈልጥን፡ ብዘይካ ዶክተር 
በረኸት ብመጠኑ፡ ብርዑ ኣልዒሉ ንፋሺስትነት ውልቀምልካዊ ስርዓት ከቃልዕ፡ ንኣገዳስነት 
ትግባረ ቅዋም ክማጐት ዝረአኹዎ ኣባል ኮሚሽን ቅዋም ዝነበረ ምሁር ዝተባህለ ሰብ 
የለን። ካብኡ ዝኸፍአ እኳ ድኣ፡ ምስዚ ሃገር ዘዕኑን፡ መንእሰያት ዘጽንትን ዘሎ ፋሺስታዊ 
ውልቀመላኺ ዝደናገጹን ዝድግፉን ምህላዎም መርገም ሃገር፡  ሕልፈታት ምሁርነት 
ኢለ`የ ክሓልፎ ዝኽእል። 

http://eritreamereb.blogspot.nl/
http://eritreamereb.blogspot.nl/
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5. ብዛዕባ ግዝኣተ ብዙሃን - መሰል ውሑዳን (Majority Rule and Minority Rights)፡- 
ነዚ ብዝምልከት እዚ ዝስዕብ መግለጺ ጥቕሲታት ኣስፊሩ ይርከብ - 

 ግዝኣት ብዙሃን ህዝባዊ ጉዳይ ንምውሳን መሳርሒ ንውዳበ መንግስቲ`ዩ፣ ባዕሉ 
ዝተሾመ ጕጅለ ንኽጭቍን መሰል ከም ዘይብሉ መጠን፡ ዝኾነ ብዙሃን፡ ዋላ`ውን 
ኣብ ደሞክራሲ፡ መሰረታዊ መሰላትን ሓርነታትን ናይ ውሑዳት ጕጅለን 
ውልቀሰባትን ክገፍፍ መሰል የብሉን፤ 

 ኣብ መንጎቶም መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት፡ ዝኾነ ደሞክራሲያዊ መንግስቲ ናይ 
ምዝራብን ምግላጽን ሓርነት፣ ናይ ሃይማኖትን እምነትን ሓርነት ኪሕልዎም 
ይግብኦ፤ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ግቡእ መስርሕን ማዕረ ሓለዋ ናይ ምውዳብ፣ናይ 
ምቅላሕን፡ ምቅዋምን፡ ኣብ ህዝባዊ ህይወት ናይ ሕብረሰቦም ናይ ምሉእ ተሳትፎ 
ሓርነት ኪሕሉ ይግባእ - ይብል። 

6. ብዛዕባ ግዝኣተ ሕጊ ኣብ ኤርትራ (Rule of Law in Eritrea)፡- ካብ መበቆላዊ ታሪኽ 
ግዛኣተ ሕጊ ነቒሉ፡ ብዛዕባ ግዝኣተ ሕጊ ኣብ ኤርትራ ኣስፊሑ ጽሒፉ`ዩ። ምስ ታሪኽ 
ኣተሓሒዙ ብዛዕባ ሕጊ ክገልጽ ከሎ፡ - ብሕጊ ምግዛእን ግዝኣተ ሕግን  ክልተ ዝተፈላለዩ 
ኣምራት ምዃኖም ኣነጺሩ፡። ብሕጊ ምግዛእ (Rule by Law) ናይ ጥንቲ ነገስታትን 
ዘመናውያን መለኽትን ንስልጣኖም ዘገልግል ሕጊ ብኢደ ወነኖም ዝድንግጉዎ ኣጽዋር 
ግዝኣተ ሰብ`ዩ። ውልቀመላኺ በዚ ፋሺስታዊ ኢደወነናዊ ድንጋገኡ`ዩ ንሃገር ዘዕኑ ንህዝቢ 
ዝረግጽን ዘጽንትን ዘሎ። ብኣንጻሩ፡ ግዝኣተ ሕጊ (Rule of Law)  እቲ ዝገዝእ ሰብ 
ዘይኮነ ንኹሉ ብማዕረ ዝጥምት ሕጊ`ዩ፣ ልዕሊ ሕጊ ዝኸውን ማንም ሰብ የለን። 

7. ብዛዕባ ሕቶ መሬት(Land Question)፡- ህግደፋዊ ምህጋር መሬት ካብቲ መግዛእቲ 
ጣልያን ዝገበሮ ኣብ ከበሳን መታሕትን ካብ ህዝቢ መንዚዑ ዝሃገሮ ስቡሕ መሬት ዘይፍለ 
ጥራይ ዘይኮነ ዝኸፍአ ምዃኑ ብዝርዝር ገሊጹ። ከምዚ ኸኣ ይብል -``ምባሉ ዘየድሊ፡ 
ብሕትውና ዋንነት መሬት ብመንግስቲ ንህዝቢ ናብ ባርነት ካብ ምፍራድ ኣይሓልፍን`ዩ። 
`ብሕታዊ ንብረት መሰረት ሓርነት`ዩ`። ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ምርግጋጽ ሓርነት ኣብ 
ኤርትራ ዋንነት መሬት ናብቶም ሓቀይና ዋናታቱ - ናብ ህዝቢ ምምላስ`ዩ። እቲ ዝጸደቐ 
ቅዋም ነዚ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣብ ግምት ከእቱ ይግባእ፣ ብእኡ መሰረት ከኣ ክመሓይሽ 
የድሊ`` ኢሉ።  

8. ብዛዕባ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ( The Coup D’etat in Eritrea)፡- ኣብርሃም 
ብቓሉ ``ኣብ ኤርትራ ግዝኣተ ሕጊ ከም ዘየለ ንፈልጥ፣ እቲ ዝኸፍአ ግን፡ ኢደ ወነናዊ 
ትእዛዛትን ኣዋጃትን ጥራይ ምህላዉ`ዩ። እኳ ድኣ፡ ህግደፍ በቲ ዘውጽኣቶ ሕጊታት 
ኣይትኸይድን ኢያ።  ዋላ`ውን  ናይ ማሕበርነታዊ ዓይነት ትሕዝቶ ዘይብሉ፡ ብዘይ 
ፖለቲካዊ ራዳር፡ ብሃንደበታዊ ኣካያይዳ ተንሳፍፍ  ዘላ ውድብ ኢያ። ከም ኣጋባብ፡ ናይ 
ህግደፍ ካልኣይ ጉባኤ ኣብ 1997 ኪካየድ ኔሩዎ፣ እንተ ኾነ ግን ኣይተኻየደን። በቲ ናይ  
ህግደፍ ሕግታትን ቻርተራትን ብጥብቂ እንተ ዝኽየድ፡ ማእከላይ ሽማግለ፡ ፈጻሚ 
ሽማግለን ኣቦ መምበር ህግደፍን  ኩሎም ዘይሕጋውያን ኢዮም። ሕጋውነት ናይቲ ነዞም 
ኣካላት ዝመረጸ ባይቶ ኣብ 1997 ወዲቑ`ዩ። ብግብሪ፡ እኩይ ሰላሕታዊ ዕልዋ ተኻዪዱ`ዩ 
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ኣብ ኤርትራ። ኢሳያስን ተሓባበርቱን ናይ ውድቦም ሕግታት ብምጥሓስ፡ ብዘይ ሕጊ 
ስልጣን መንዚዕም`ዮም። እዚ ኣብ መንጎ ኩሉና ዝሰሓትናዮ ይመስል፣ እቲ ካብ ኩሉ 
ዝኸፍአ ግን፡ ኣባላት ህግደፍ መሪሕነቶም ሕጋዊ ባይታ ከም ዘይብሉ ዓዊሮሙሉ 
ምህላዎም`ዩ።``  ኪብል ገሊጹ። 

እምበኣር፡ ምስ ሰፊሕ ሓበሬታ ንባብ ዝቐረቡ ዝርዝር መወከሲ መጻሕፍቲ፡ ጽሑፋት 
ኣብርሃም ህሉው ኩነታት ኤርትራ ንምርዳእን መፍትሒ ንምርካብን ኣገዳሲ መሃሪ 
ሓበሬታታት ገዲፉልና ኣሎ፤ ክንጥቀመሉ ኸኣ ይግባእ። 

ሞያ መለለዪ ባህሪ ወድሰብ ከም ምዃኑ መጠን፡ ሓደ ካብቶም ብዕምቈትን ስፍሓትን 
ኣተሓሳስባኦም ኣብ ዓለም ዘይብረዝ ኣሰር ገዲፎም ዝሓለፉ ካርል ማርክስ፡ ብ 1835 ኣብ ዕድመ 
ንእስነቱ ብዛዕባ ናይ ሞያ ምምራጽ ዝገበሮ ኣስተንትኖ ሓሳብ ብጽማቝ ከምዚ ይብል፡- 

``እንስሳታት ዝንቀሳቐሱሉ ክቢ ብባህሪ ተወሲኑሎም`ዩ፣ ካብ ዝተወሰነሎም ክቢ ክወጹ 
ከይፈተኑ ከኣ ብሰላም ይነብሩ። ወድሰብ ግን ዝመረጾ ኪገብር ምርጫ ተዋሂቡዎ`ዩ።  እዚ 
ምርጫ`ዚ ልዕሊ ካልኦት ፍጥረታት ዓቢ ሓለፋ`ዩ፣ ግን እዚ ተግባርዚ ንምሉእ ህይወቱ ከዕንወሉ፡ 
ንመደቡ ክዘርገሉ፡ ዘይሕጉስ ኪገብሮ`ውን ዝከኣል`ዩ። ስለዚ፡ ሞያ ኣብ ምጅማር ዝርከብ መንእሰይ 
ንኣገዳሲ ጉዳዩ ንዕድል ከይገደፈ፡ ንምርጫኡ ዕቱብ ግምት ክህብ ብርግጽ ቀዳማይ ሓላፍነቱ 
ይኸውን።. . . 

``ነፍስወከፍ ኣብ ውሽጢ ልቡ ዘድምጽ ዕላማ ኣሎዎ፣ ግን እቲ ብስምዒት ተሃንዲድና 
ሓንጎፋይ እንብሎ ብኣጋ ነጺጉናስ  ህይወትና ክዓኑ ንርእዮ ኢና። ስለዚ ኣብ ምምራጽ ሞያና 
ሓቀይና ምትብባዕ ድዩ ወይስ ንታለል ከይንህሉ ብዕቱብ ክንምርምሮ ይግብኣና።. . .  

``ጽቡቕ ተግባራት ዝፍጠር ካብ ህድኣት ጥራይ`ዩ፣ ዝበሰለ ፍረ ብዓወት ዝምዕብለሉ እንኮ 
መሬት። ክብሪ ወይ መጸበይታ ምህላው እቲ  ንሰብ  ዝለዓለ ሓፍ ዘብሎ`ዩ፣ግን እዚ ክብሪ`ዚ በቲ 
ከም ጊልያዊ መሳርሒታት ኴንና ዘይኮነ፡ ኣብ ከባቢና  ብናጻ ክንንቀሳቐስ  ብዘኽእለና ሞያ 
ጥራይ`ዩ ኪረጋገጽ ዝኽእል።. . . ግን ከኣ እቲ ኣብ ምምራጽ ሞያ ክሕብረና ዝኽእል ቀንዲ 
መምርሒ  ድሕነት ደቅሰብን ናይ ገዛእ ርእስና ምሉእነት`ዩ።. . . .ስለዚ፡ ልዕሊ ኹሉ ንደቅሰብ 
ብዝለዓለ ክንሰርሓሉ እንኽእል ኩነተ ህይወት እንተ ድኣ መሪጽና፡  ከድንነና ዝኽእል ጽዕነት የለን፡ 
ንጥቕሚ ኹሉ ዝፍጸሙ መስዋእትታት ስለ ዝኾኑ፤ ከምኡ ምስ ዝኸውን፡ ሕሱር፡ ውሱን፡ ስሱዕ  
ፍሰሃ ኣይክንምኰርን ኢና፣ ግን ደስታና ናይ ሚልዮናት ኪኸውን`ዩ፣ ተግባርና ብህድኣት 
ኪነብር`ዩ፡ ግን ብቐጻሊ እናሰርሐ፣ ኣብ ልዕሊ ሓሙኽትና ኽኣ ውዑይ ንብዓት ክቡራት ህዝቢ 
ኪፈስስ`ዩ`` ክብል ዓሚቝ ልቦና ኣመሓላሊፉ። 

 እዚ ናይ ማርክስ ጥቕሲ ናይ ኣብርሃም ህይወት ከንጸባርቕ ይኽእልዩ ዘብሎ ሓደ ኣብነት 
ንምጥቓስ፡ ኣብ MIT ትምህርቱ ወዲኡ ምስ ተመረቐ፡ ኣብ Johns Hopkins University ን 
Phd   ዝለዓለ ናይ ማህደር ትምህርቲ ረኺቡ ከብቅዕ፡ ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን ክቃለስ ምምራጹ 
በዚ ኣብነት`ዚ ኪጥቀስ ዝከኣል እመስለኒ። 
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``ሓርበኛ ንሃገሩ ኣንጻር መንግስቱ ንምክልኻል ወትሩ ድሉው ክኸውን ኣሎዎ`` ( A Patriot 
must always be ready to defend his country against his government) ኢሉ 
አድዋርድ ኣቢ/Edward Abbey ዝተባህለ ውሩይ ኣመሪካዊ ደራሲ። በዚ ከም ዝለዓለ ኣብነት 
ክጥቀስ ዝከኣል ኣብ ግዜና ዘሎ፡ ኣብ MIT ዝምህር፡ መንግስቲ ኣመሪካ ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ዓለም  
እናኸደት ንእተባርዖ ኵናታት ዓው ኢሉ ዝቃወምን ዝነቅፍን ፕሮፈሶር ናኦም ቾምስኪ ኣሎ። 
ኣብርሃም ከም ተመሃራይ MIT ሃናጺ  ናይ ምሁር ጽልዋ ካብኡ ቀሲሙ ኪኸውን ዝከኣል`ዩ። እቲ 
ምንታይ፡ `ሓቂ እንተ ደሊኹም ንፕሮፈሰር ናኦም ቾምስኪ ተወከሱ` ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ። 
ጽሑፋቱ ብምንባብ ጥራይ ክትርድኦ እትኽእል ኣበሃህላ`ዩ። 

ናይ ቡድሂስት ኣበሃህላ - ``ምስ ተወለደካ ንስኻ ትበኪ፣ ዓለም ከኣ ትሕጐስ፤ ክትመውት 
ከለኻ፡ ንስኻ ትሕጐስ፡ ዓለም ከኣ ትበኪ ``  ይብል። ኣብርሃም MIT ትዕግስቱን ንኹሉ ናይ 
ምቕባል ክእለቱን ክትርኢ ከለኻ፡ ኣብ ምውላዱ`ውን ደሃይ ብኽያት ዘየስምዐ ኪኸውን ይኽእል`ዩ 
ዝብል ግምት የሕድረልካ። ከምቲ ንፉዕ ሓረስታይ ኣንጊሁ ብምውፋር ስራሑ ኣሳሊጡ ብእዋኑ 
ናቤቱ ዝምለስ፡ ኣብርሃም ከኣ ካብ ንጕሆ ዕድመኡ ጀሚሩ እቲ ኣብዛ መሬት ክገብሮ ዝግባእ 
ብዕትበት ኣሳሊጡ፣ ነታ ዘለዓለማዊት ጕዕዞኡ ብፍሽኽታ ክቕበላን ንፈተውቱ ከጸናንዕን  ክትርእዮ 
ከለኻ፣ ለካ ትርጉም ምሉእን ሕጉስን ህይወትሲ ንውሓት ዕድመ ዘይኮነ ምሉእነት ህይወት ምዃኑ 
ዘይርሳዕ ትምህርቲ ብኣብነት የስንቐካ ። ኮይኑ ኸኣ፡ ከም ኣብርሃም ፍቑር ሰብ ካብዛ ዓለም ብሞት 
ክፍለ ኸሎ ንዓኡ ዘይኮነ፣ እቲ ዝበኪ ህዝቢ ዝጐድሎ ዘሎ ብምሕሳብ`ዩ ንርእሱ ዝበኽየላ።ኣብ ናይ 
ኣብርሃም MIT ስንብታ ዝፈሰሰ ንብዓት ክኣ ናይዚ ሓቀይና ምስክር`ዩ። ``ሓዘን ንፍቕሪ እንኸፍሎ 
ዋጓዩ`` ኢላ ንግስቲ ኤልሳቤጥ II.  ኮይኑ ግን፡``ኣብ ልብታት እቶም እነፍቅሮም ምንባር ሙማት 
ኣይኮነን``  ከኣ ይበሃል`ዩ። 

ሓው ኣብርሃም MIT ክሳብታ ዝነበረቶ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ቃልሱ ኣየቋረጸን። ከም ሓውን 
ከም ኣቦ ስድራን፡ ከም እሙን ዓርክን ከም መትከላዊ መቓልስትን ኢና ኸኣ ብጕዕዞ ህይወቱ 
ንወትሩ ክንዝክሮ ዝግብኣና።  ኣብዚ ንህሉዋትና ዘኽዕብ ዕንወት ሃገርን ጥፍኣት መንእሰያትን ካብ 
ኩፉእ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ በጺሑሉ ዘሎ ኩነታት ሃገር፡ ኣዒንቲ እናረኣያ ኣእዛን እናሰምዓ 
ኣእዳውካ ኣጣሚርካ ምዕዛብ በደውካ ሞት ምዃኑ ኣየማጕትን። ስለዚ፡ ኣብ ክንዲ መጻኢ ወለዶ 
ብሕልፈታትና ዝዛረብ፡ ኣሰር`ቶም ንኹሉ ብድሆታት መግዛእታዊ ሓይልን ፋሺስትነት መሪሕነት 
ሰውራን ዘስዓቦ ተጻብኦታት ሰጊሮም ናጽነት ከም ትዕወት ዝገበሩ ጀጋኑ ስዉኣትና ንከተል። ህዝቢ 
ኤርትራ ብሰላምን ራህዋን ዝነብረሉ፡ ደቅና ዝዀርዑሉ፡ ብጽቡቕ እንዝከረሉ ታሪኽ ንምግዳፍ 
ሎሚ ሕልናና ኣበራቢርና እዋኑ ዝሓተና ዕቱብ ኣበርክቶ ቃልሲ ንግበር። ትርጉም ምሉእነት 
ህይወት ኣብ ምኽዕባት ነገራዊ ሃብቲ ዘይኮነ ኣብ ድሕነት ሕብረተሰብ እንገብሮ ኣበርክቶ ምዃኑ 
ተዘክሮ ስዉኣትና ምስክሩ`ዩ።  

ሓው ኣብርሃም MIT ፡ ብጹብቕ ተግባርካ ኣብ ዓመትካ ዝኣከብካና ሕልናዊ ምስጋናይ 
እናቕረብኩ፡ ኣብ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ክትህሉ ናይ ሕልና ጸሎተይ`ዩ። ጽን ኢልኩም ዝሰማዕኩሙኒ 
የቕንየለይ። 

 

 


